
ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-04-17-009926-b 
 

1. Дата укладення договору: 17 квітня 2020 16:15 

2. Номер договору: №8 

3. Найменування замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТИВНИЙ 
КОМПЛЕКС "СТАРТ"  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41835448 

5. Місцезнаходження замовника: 04116, Україна, м. Київ обл., м. Київ , вул. ШОЛУДЕНКА, 
буд. 26-28/4  

6. Найменування постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з яким укладено 
договір: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГРУПА ІНСТИТУТІВ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
"ГІПРОПРОМ БУД" 

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 
постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг: 

38839386 

8. Місцезнаходження постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг (для 
юридичної особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:

69057, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 
Вознесенівський район ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ 
РАД.УКРАЇНИ будинок 84 приміщення 74  
+380661603292  

81. Вид предмета закупівлі: Роботи 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка проєктно-кошторисної документації «Стадія 
«Ескізний проєкт» та «Проєкт» по об'єкту «Реставрація 
комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних 
вимог та реконструкцією нежитлових будівель по вул. 
Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва» 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  

 
10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, 
робіт чи послуг 

11. Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг 

12. Місце 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

13. Строк 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Розробка проєктно-кошторисної документації «Стадія 
«Ескізний проєкт» та «Проєкт» по об'єкту «Реставрація 
комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до 
сучасних вимог та реконструкцією нежитлових будівель 
по вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. 
Києва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  

5 роботи  04116, Україна, 
м. Київ, м. Київ, 
вул. Рибалка, 7/18  

по 21 серпня 2020 

 
14. Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Роботи з розробки проєктно-кошторисної докумениації 
виконуються згідно технічного завдання на проєктування та 
відповідно до стандартів, державних будівельних норм, інших 
нормативів у галузі будівництв. Проєктом необхідно 
передбачити реставрацію комплексу стадіону “СТАРТ” із 
пристосуванням до сучасних вимог та реконструкцією 
нежитлових будівель в чотири черги одним пусковим 
комплексом: 1. В складі 1-шої черги будівництва (реставрація) 
передбачити: 1.1. Реставрацію футбольного поля (пам’ятка 
архітектури) 1.2. Реставрацію меморіалу (пам’ятка 
архітектури) з облаштуванням алеї слави 1.3. Реставрацію 



вхідної брами (пам’ятка архітектури) 1.4. Інженерну 
підготовку території (винесення, перенесення інженерних 
мереж з-під плями забудови) 2. В складі 2-гої черги 
будівництва (реконструкція) передбачити: 2.1. Реконструкцію 
існуючих трибун з улаштуванням навісу 3. В складі 3-ої черги 
будівництва (реконструкція) передбачити: 3.1. Дворівневий 
підземний паркінг на 450 м.м. (місткість уточнюється під час 
проектування) 3.2. Льодову арену з трибунами на 900 чол. 
(місткість уточнюється під час проектування) 3.3. 
Універсальні спортивні зали з трибунами загальною площею 
2700м.кв. з можливістю проведення тренувань та змагань по 
наступних видах спорту: - Спортивна та художня гімнастика - 
Міні футбол - Боротьба - Бокс - Теніс - Баскетбол - Волейбол - 
Бадмінтон - Настільний теніс - Фехтування - інше 3.4. Фітнес-
клуб загальною площею 2000 м.кв. 3.5. Заклади громадського 
харчування площею 500 м.кв. 3.6. Приміщення громадського 
призначення 1200 м.кв. 3.7. Торгівельні приміщення 350 м.кв. 
3.8. Відкритий універсальний спортивний ігровий майданчик 
4. В складі 4-ої черги будівництва передбачити благоустрій та 
озеленення території: 4.1. Улаштування дитячого ігрового 
майданчику 4.2. Улаштування бігової та велодоріжки 4.3. 
Аквазона з басейном і фонтанами 4.4. Екстрім-парк – місце, 
облаштоване для занять екстремальними видами спорту: 
катання на роликах, скейт-бордах, велосипедах BMX тощо. 
4.5. Майданчик з вуличними спорт-тренажерами 4.6. 
Ландшафтний парк з тематичними майданчиками 4.7. 
Майданчики для відпочинку дорослого населення ІІ. 
Враховуючи наявність технологічних процесів, що вимагають 
забезпечення різних температурно-вологісних режимів та 
різну інтенсивність інженерного забезпечення передбачити 
проектні рішення, що забезпечать раціональне використання 
інженерного забезпечення (електропостачання, 
електроосвітлення, холодопостачання, теплопостачання, 
водопостачання, водовідведення) та забезпечать 
експлуатаційну енергоефективність будівлі ІІІ. Під час 
проектування передбачити рішення по інженерному 
забезпеченню з використанням альтернативних джерел 
інженерного забезпечення: сонячні батареї (колектора), 
геліосистеми, тощо.  

15. Ціна договору: 1 498 371,60 UAH з ПДВ  

16. Строк дії договору: від 17 квітня 2020 
до 31 грудня 2020  

161. Джерело фінансування закупівлі:  

Джерело фінансування 
закупівлі Опис Сума 

Інше  Фінансування робіт в розрізі джерел буде визначено додатково відповідно 
до нормативно-законодавчих актів.  

1498500 
UAH  

 
17. Ідентифікатор договору UA-2020-04-17-009926-b-b1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. 

Одиниця 
виміру 

19. Ціна за 
одиницю 

Розробка проєктно-кошторисної документації «Стадія «Ескізний проєкт» та «Проєкт» 
по об'єкту «Реставрація комплексу стадіону «Старт» із пристосуванням до сучасних 
вимог та реконструкцією нежитлових будівель по вул. Шолуденка, 26-28/4 у 
Шевченківському районі м. Києва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  

роботи   

 


